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De jarigen van deze week
Djûra Maikel Bente Joep
Agenda
14 juni`
17 juni
19 juni
19-21 juni
24 juni
25 juni
2 juli
03 juli
03 juli
03 juli
04 juli
05 juli
10 juli
10 juli
12 juli

Derde les Open Stal groep 6
Schoolreis groep 1-2
Fries Kampioenschap Korfbal
Schoolkamp groep 7-8
Studiedag team: NB: gewijzigde datum ( i.p.v. 1 juli)
Film: “Doar klept de klokke weer” groep 3-4
Rapporten mee
Schoolreis groep 5-6
Schoolreis groep 3-4
Kennismakingsochtend brugklassen
Contactavond
Sportdag Koepelbos
Schoonmaakochtend
Afscheidsavond groep 8
10.00 uur uitzwaaien groep 8, vanaf 12.00 uur zomervakantie voor iedereen

Schoolreis groep 1-2
Afgelopen maandag was het eindelijk zo ver. Groep 1
en 2 van onze basisschool mochten op reis naar
Speelpark het Sprookjeshof in Zuidlaren.
Vol spanning wachtten alle kindjes op het verschijnen
van de grote witte bus van Coulant, om vervolgens
gekleed in blauwe “OBS de Tjongeling” hesjes naar
Zuidlaren af te reizen.
De busreis was erg plezierig en werd muzikaal
opgeluisterd door allemaal kindjes die bij Juf Wieneke
voor in de bus hun favoriete nummer mochten zingen
door de microfoon.
Eenmaal aangekomen zijn we, na het nuttigen van drinken en een boterham, begonnen met het
spelen in het outdoor speelpark. We waren ontzettend verheugd door het enorm goede weer, en
met wat extra zonnebrandcrême-smeerwerk konden de kids tot half 11 helemaal los op alle
speeltoestellen. Na al dit spelen was het tijd voor de avontuurlijke tocht door het sprookjesbos.
Gegroepeerd bij een juf of papa/mama, ontdekten de kinderen spelenderwijs hoe alle bekende

sprookjes met een druk op de knop tot leven kwamen. De sprookjes varieerden van Roodkapje tot de
Smurfen.
Na een uur lang absorberen van alle sprookjes die je in een atlas zou kunnen bundelen, was het tijd
voor het culinaire hoogtepunt van de dag: patat met ijs!
Zodra deze hoogwaardige calorieën genuttigd waren, konden we met z’n allen nog lekker uitrazen in
het 3 verdiepingen tellende indoor speelparadijs. Van ballenbak tot allerlei klimtoestellen en fietsquads, alle kinderen konden hun hun energie volledig kwijt om vervolgens aan het eind van de dag,
moe maar voldaan, weer terug naar Oldeberkoop af te reizen. Uiteraard afgesloten met de nodige
bekende meezingers in de bus, en het verstoppen voor papa -en mama bij aankomst op school.
Deze dag was kort samengevat een erg geslaagde dag!

Doar klept de klokke weer
Op dinsdagochtend 25 juni zullen de leerlingen van groep 3-4 de film: “Doar klept de klokke weer”
gaan bekijken. De vader van Jelte, Lute Wedekind , zal hierover uitleg geven en interessante weetjes
gaan delen. We zijn benieuwd hoe de leerlingen deze Stellingwerfse film zullen bekijken!

Schoolfoto’s
Denkt u nog aan het bestellen van de schoolfoto’s? Graag voor 30 juni.
Op het kaartje staat een duidelijke uitleg hoe u uw foto’s kunt bestellen. Mocht u toch nog vragen
hebben wilt u dan mailen met vragen@sgoolfotografie.nl

Friese kampioenschappen
schoolkorfbal
Friese kampioenschappen 5/6
We deden onze kleding aan om 11:50, en waren
klaar om 12:00. We vertrokken om 12:05 naar
Hantum. We waren er om 13:00 en we gingen ons
aanmelden. En toen gingen we de partytent opzetten. Na 10 minuten moesten we onze wedstrijd
spelen. Tess en Lars gingen eruit. We hadden eerst 1 min rust. Toen hadden we 14-3 gewonnen we
hoefden 20 minuten niet te spelen, dus we gingen even met de bal spelen. Na 20 minuten spelen
Daan en Caitlin gingen eruit. We hadden 6-0 alweer gewonnen, toen gingen we wat eten en drinken,
en hadden we pauze. Daarna hadden we weer een wedstrijd, en die hadden we weer gewonnen. De
finale die we moesten spelen was erg spannend. Er kwam zelfs een verlenging. Helaas verloren we de
finale. Maar we werden toch maar mooi tweede van heel Friesland.

Friese kampioenschappen schoolkorfbal op woensdag 19 juni
Obs de Tjongeling was toch maar weer mooi vertegenwoordigd door drie teams. Groep 7 / 8
onderbrak zelfs hun schoolkamp er voor. Ze hadden moeilijke tegenstanders en werden helaas in de
poule uitgeschakeld. Ook de kinderen van groep 3 / 4 hadden spannende wedstrijden in de poule.
Groep 5 / 6 is tweede geworden zoals je kunt lezen in het bovenstaande verslag.

Koepelboschsportdag
Op vrijdag 5 juli vindt onze jaarlijkse sportdag plaats, deze keer in het Koepelbosch.
De sportdag vindt ‘s ochtends plaats en zal rond 12.30 afgelopen zijn.
De precieze tijden hoort u volgende week via de weekinfo van ons.

Veel ouders hebben zich via de klussenlijst al opgegeven om te helpen bij de sportdag. Voor een
aantal spelletjes zoeken we nog ouders. Mocht u ook nog graag willen helpen, dan kunt u zich
opgeven bij juf Marrit via m.peenstra@obsdetjongeling.nl
Onderstaande ouders hebben zich opgegeven via de ouderactiviteitenlijst:
Rianne Terreehorst, Elise Molenaar, Maritha Booin, Rik van Galen, Claudia Boersbroek. Annelies
Brandsma, Johanna de Vries, Baukje Dijkstra, Thomas Wiebe Swart. Jan/Ellen de Jong, Maura Nijboer.
Voor bovenstaande ouders geldt nog het volgende: Mocht u, door de vroege opgave, onverwachts
toch niet op 5 juli kunnen helpen, wilt u dit dan ook doorgeven aan juf Marrit?

Schoolreisje groep 3 en 4
Woensdag 3 juli gaan we naar Dinoland.
De kinderen worden om 8.45 uur op school verwacht.
We vertrekken rond 9.00 uur met de bus (samen met de Mr KJ Dijkstraschool uit Elsloo) naar Zwolle.
Voor eten en drinken wordt gezorgd, dus de kinderen hoeven niets mee te nemen. We vertrekken
om ongeveer 15.00 uur uit Zwolle en verwachten 16.00 uur terug te zijn bij school.
Zorg wel voor gemakkelijke kleding en goede schoenen!!!!!
De begeleiders die mee gaan zijn juf Marrit, juf Baukje en juf Jantina
We hebben er nu al veel zin in!

Kamp groep 7-8
Veel horen we niet over het schoolkamp ( geen bericht, goed
bericht), maar wel een vrolijke zwemfoto aan het eind van de
eerste dag!

Klankbordgroep
Woensdagavond was er weer een overleg gepland van de
klankbordgroep.
We hebben het gehad over de communicatie binnen de school
en dan met name over de opgave van de sporttoernooien. Ook hebben we het gehad over de
gezonde school en over het meenemen van snoep bij de schoolreisjes. De privacy op de computers
kwam ook nog even aan de orde.
Margriet vertelde aan het einde nog over het bezoek aan de 0513 school in Heerenveen en de
verschillen met het vorige schoolbezoek.
Er zijn genoeg plannen om daar mee verder te gaan.
Mocht je volgend jaar een keertje willen aansluiten bij de klankbordgroep, dan is een ieder van harte
welkom om aan te schuiven.
De klankbordgroepleden

Stukjes voor de volgende weekinfo kunt u inleveren
tot 12.00 op donderdag 27 juni 2019

